
EVEN VOORSTELLEN 

 

MICHÈL MOLENSCHOT 

Ik ben geboren in 1965 

te Utrecht.   

Naast de lichamelijke klachten ben ik zeer 

geïnteresseerd in hoe de psyche van de 

mens het genezingsproces kan bevorde-

ren en hoe daarnaast een lichamelijke dis-

balans voor emotionele klachten kan zor-

gen. Het holistische aspect van de Chine-

se geneeskunst spreekt mij erg aan. 

 

RENATA LAMBERTZ 

Ik ben geboren in 1966 

te Woerden.  

Alle klachten volgen natuurlijke patronen. 

Zo komt bijvoorbeeld iedere vrouw na een 

vruchtbare periode in de overgang, net 

zoals de zomer altijd overgaat in de 

herfst. Dit hoort soepel te verlopen. De 

observatie van deze patronen en het bij-

sturen daarvan d.m.v. de Chinese genees-

kunst, incl. voeding, is mijn passie. 
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REMIMO Chinese Geneeswijzen is een prak-

tijk voor  behandeling van alle lichamelijke 

en psychische klachten op basis van de Chi-

nese geneeskunst. 

R E M I M O  
CHINESE GENEESWIJZEN 

REMIMO 
CHINESE GENEESWIJZEN 



Chinese Geneeswijzen  

Oud maar zeer 

ervaren ! 

De ruim 5000 jaar 

lange ervaring van de 

Chinese geneeskunst 

kan u een andere op-

lossing bieden voor 

uw klachten dan de 

reguliere geneeskun-

de. 

CHINEES VERSUS REGULIER 

De Chinese geneeskunst is even 

volwaardig als de reguliere. Beide 

zijn door de World Health Organiza-

tion erkend. Wat is het verschil? 

REGULIER 

De reguliere geneeskunde staat op 

een hoog niveau door naar de klei-

ne details van de klachten te kijken.  

Voor iedere bacterie is er een speci-

fiek medicijn. Kapotte onderdelen 

van het lichaam kunnen tot in de 

kleinste details vervangen worden 

of gerecycled. Voor sommige men-

sen kan het de enige oplossing zijn 

om van hun klachten af te komen. 

Het nadeel is dat er veel symptomen worden 

bestreden en dat er weinig tot geen aan-

dacht wordt besteed aan preventie en aan 

de oorzaken van klachten. De aangeboden 

medicijnen en therapieën hebben daarnaast 

soms ook nog vervelende bijwerkingen. 

CHINEES 

Binnen de Chinese geneeskunst wordt ge-

zocht naar de reden waarom iemand het 

desbetreffende ziektebeeld ontwikkelt.  

Het immuunsysteem van het lichaam wordt 

gestimuleerd om zelf 

de bacterie en ande-

re indringers te do-

den. Bij een hernia 

wordt niet de uit-

puiling weggeknab-

beld, maar wordt de 

kracht tussen de 

wervels versterkt waardoor er minder druk 

is op de tussenwervelschijven en ze weer 

netjes terug kunnen veren. 

Door de enorme kracht die ieder lichaam 

bezit en de tendens om gezond te willen 

zijn, is het voor het li-

chaam mogelijk om van 

de meest eenvoudige 

tot de meest ernstige 

klachten te genezen. 

PAKKET AAN GENEESWIJZEN 

Dankzij een zeer uitgebreid pakket aan 

geneeswijzen is het mogelijk deze ge-

nezende kracht in het lichaam te prikke-

len, te sturen en te ondersteunen. Zo 

helpen wij u te genezen. Wij maken  

hierbij gebruik van: 

 Acupunctuur 

 Moxa 

 Cupping 

 Kruiden 

 Tuina 

 Guasha 

 Massage 

 Voedingsadviezen 

 Endermologie 

Voor meer informatie betreffende de 

behandelmethoden verwijzen wij u 

graag naar de website: www.remimo.nl. 

 

Pest uw lichaam 

niet, maar help 

het te genezen!  

Niet de 

symptomen, 

maar de 

OORZAAK  


